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Zaczepiane opryskiwacze polowe

METRIS 3200 i 4100 L 
Aluminiowe belki polowe 18 do 36 m





METRIS

metris 3200 3200 L 18 do 36 m

metris 4100 4100 L 18 do 36 m

WYDAJNE ROZWIĄZANIA KUHN 
ZACZEPIANE OPRYSKIWACZE POLOWE

METRISMETRIS 3200 L 4100 L

JAKOŚĆ JEST PODSTAWĄ

Metris zapewnia prawidłową ochronę roślin 
i gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału 
plonotwórczego roślin.

CZAS JEST NAJWAŻNIEJSZY

Metris zapewnia wysoką wydajność oprysku 
dzięki:
• pojemnemu zbiornikowi,
• szerokiej belce polowej,
• szybko reagującemu zawieszeniu.

SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI JEST 
TWOIM PRIORYTETEM

Metris pozwala oszczędzać koszty związane z 
ochroną roślin dzięki precyzyjnemu opryskowi, 
łatwemu i szybkiemu transportowi oraz dużej 
różnorodności wyposażenia, dostosowanego  
do każdych potrzeb.

ZacZepiaNe  
oprysKiwacZe polowe
firmy KUHN



1.  DYSZEL AMORTYZOWANY NA 
TULEJACH ELASTOMEROWYCH

2. OŚ AMORTYZOWANA NA 
TULEJACH ELASTOMEROWYCH

Tuleje elastomerowe zapewniają:
• Amortyzację: bezpośrednie tłumienie 

wstrząsów, zapobiegające ich dalszemu 
rozprzestrzenianiu.

• Elastyczność: tuleje dostosowują się 
do obciążenia maszyny.

• Ograniczenie skoku zawieszenia: 
szybka amortyzacja wstrząsów 
znacznie ogranicza skok zawieszenia, 
poprawiając stabilność maszyny.

RÓWNOLEGŁOBOK 
Z AKUMULATOREM AZOTOWYM

Równoległoboczne zawieszenie belki 
polowej posiada akumulatory azotowe. 
Belka jest amortyzowana podczas pracy 
i w czasie transportu. Ze względu na brak 
stałych punktów łączących belkę z ramą, 
konstrukcja jest bardzo wytrzymała.

MOCNE  
STRONY KUHN

• Dyszel z regulacją wysokości 
pozwala ustawić maszynę 
poziomo, niezależnie od 
zaczepu ciągnika.

• Pozioma pozycja wałka 
WOM redukuje naprężenia 
mechaniczne.

POCZWÓRNA AMORTYZACJA
DOSKONAŁA RÓWNOWAGA NA POLU I NA DRODZE
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A. UKŁAD WAHLIWYCH CIĘGIEN

Konstrukcja zapewnia swobodę ruchów belki polowej 
(w płaszczyźnie poziomej) na niestabilnym podłożu. 
W praktyce rama przemieszcza się między lewą,  
a prawą stroną, podczas gdy układ wahliwych cięgien 
zapewnia całkowitą stabilność belki polowej.

B.  AUTOMATYCZNA I MECHANICZNA 
KOREKTA PRZECHYŁU

Sprężyny umieszczone pod dolną częścią ramy 
umożliwiają automatyczne dopasowywanie belki polowej 
do ukształtowania terenu. Korekta przechyłu odbywa 
się w sposób całkowicie mechaniczny, bez konieczności 
podejmowania działań przez operatora.
• Na terenach szczególnie pagórkowatych mechaniczna 

korekta przechyłu jest wspomagana przez siłownik 
hydraulicznej korekty przechyłu.

• Amortyzatory umieszczone po obu stronach ramy 
ograniczają bezwładne ruchy belki i redukują 
przesunięcia boczne konstrukcji.

C. SYSTEM OCHRONY PRZED GWAŁTOWNYM 
PRZYŚPIESZANIEM I HAMOWANIEM

Akumulatory azotowe na siłownikach rozkładających 
i składających pierwsze ramiona belki pozwalają chronić 
konstrukcję w trakcie przyspieszania i hamowania 
ciągnika.
• Niezależna amortyzacja wstrząsów dla lewej i prawej 

strony.
• Ochrona ramienia belki podczas manewrów na 

uwrociach, nawet przy dużych prędkościach roboczych.

4.  EQUILIBRA:  
NIEZASTĄPIONE 
ZAWIESZENIE 3D!

System zawieszenia Equilibra dla belek 
polowych o szerokościach od  
18 do 36 m pozwala dostosować 
się maszynie do ukształtowania terenu 
niezależnie od warunków roboczych. 
Amortyzacja wstrząsów odbywa się 
w trzech płaszczyznach.

EQUILIBRA: NIEZASTĄPIONE 
ZAWIESZENIE 3D!



ZBIORNIK
PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIE

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Zaokrąglony z przodu oraz skośny z tyłu 
zbiornik z nisko położonym środkiem 
ciężkości zapewnia maszynie dużą 
stabilność.
Brak ostrych krawędzi gwarantuje 
swobodny przepływ cieczy roboczej. 
W miarę opróżniania zbiornika, ciecz 
robocza jest gromadzona w wąskiej 
części odpływowej. Taki kształt zapewnia 
całkowite opróżnienie opryskiwacza nawet 
podczas pracy na stromych zboczach.

Wyjątkowa 
stabilność 
i szybkie 
opróżnianie!

Firma KUHN podczas 
projektowania maszyn 
bierze pod uwagę 
powyższe wymagania, 
dzięki czemu powstają 
skuteczne rozwiązania 
sprawdzające się w 
praktyce.

KSZTAŁT ZBIORNIKA 
GŁÓWNEGO I ZBIORNIKA  
NA CIECZ DO PŁUKANIA

Centralna pozycja zbiornika na ciecz do 
płukania z tyłu maszyny bezpośrednio na 
osi, zapewnia równomierne rozłożenie 
ciężaru. Ryzyko zachwiania i przechylenia 
zostaje zredukowane, zwłaszcza podczas 
jazdy z dużą prędkością.

PRZEGRODY W ZBIORNIKACH 
3200 L I 4100 L

• Wyeliminowanie efektu „fali” i 
wzmocnienie w miejscu największego 
naporu cieczy

• Wygoda i bezpieczeństwo podczas 
jazdy po drodze i po polu.



TOUT EST INTégRé

1.  Gyrolaveurs complètement intégrés  
à l’intérieur de la cuve :
• Design : pas de tuyaux à l’extérieur  

de la cuve (volumes morts réduits)
• Optimale : 3 têtes de lavage 360° 

rincent toute la surface de la cuve.

2. Rampe de brassage
• Posit ionnée en fond de cuve,  

elle est toujours en contact  
avec la bouillie et évite  
donc la formation de mousse

À TOUT MOMENT  
DES JAUGES vISIBLES !

1.  Indicat ion du niveau de la cuve  
de rinçage

2.  Jauge sèche cuve principale.  
Pour les machines équipées  
d’une jauge électronique
• La jauge sèche reste présente  

sur la machine
• L’indicat ion de la jauge électronique  

est visible sur le boît ier REB3  
en cabine

vIDANGER LA MACHINE  
EN TOUT SéCURITé

La vanne de vidange est idéalement 
posit ionnée, aucun contact avec  
la bouillie pour l’opérateur

1
2

1

2

2

1

POSTAW  
NA JAKOŚĆ: 
PERFEKCYJNE 
WYKOŃCZENIE
Formowany wtryskowo zbiornik poliestrowy:
• Jednolita struktura
• Gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca płukanie 

i mycie
• Jednakowa grubość ścian na całej powierzchni.

WYPOSAŻENIE SCHOWANE  
W ZBIORNIKU

1.  Obrotowe płuczki całkowicie 
wbudowane wewnątrz zbiornika:
•   Konstrukcja: brak rurek na zewnątrz 

zbiornika.
•   Optymalizacja: trzy obracające się 

o 360° głowice zapewniają mycie 
całej powierzchni zbiornika.

2.   Mieszadło
•   Znajdujące się na dnie zbiornika 

mieszadło zawsze jest zanurzone 
w cieczy roboczej, co zapobiega 
powstawaniu piany.

DOBRZE WIDOCZNE WSKAŹNIKI

1.  Wskaźnik poziomu cieczy 
w zbiorniku do płukania.

2.   Suchy wskaźnik poziomu cieczy w 
głównym zbiorniku. 
W przypadku maszyn wyposażonych 
we wskaźnik elektroniczny:
•   Suchy wskaźnik jest zawsze 

zamontowany na maszynie.
•   Informacja z elektronicznego 

wskaźnika jest wyświet lana za 
pośrednictwem sterownika REB3 
znajdującego się w kabinie 
ciągnika.

CAŁKOWICIE BEZPIECZNE 
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA

Właściwe położenie zaworu spustowego 
sprawia, że operator nie ma kontaktu 
z cieczą roboczą.

Jakość pracy



DOBRE PRZYGOTOWANIE 
TO OSZCZĘDNOŚĆ CZASU!



1 2 3 4 PM 320 / PM 500PM 265 PC 700

Przygotowanie do pracy to kluczowy etap użytkowania opryskiwacza.
Pełna kontrola procesu napełniania zwiększa komfort pracy 
i gwarantuje prawidłowo wykonany oprysk.
Z myślą o tej czynności firma KUHN przygotowała prosty, łatwy 
w obsłudze panel zaworów.

NAPEŁNIANIE: ŁATWE I INTUICYJNE

Napełnianiem maszyny sterują dwa zawory wielofunkcyjne 
znajdujące się blisko pompy. Takie umiejscowienie zaworów 
upraszcza obsługę, a także ogranicza objętość martwą 
opryskiwacza. Obsługę zaworu ułatwiają również budowa 
dźwigni i czytelne oznaczenie poszczególnych funkcji.

ROZWADNIACZ: PROSTE I SKUTECZNE 
ROZWIĄZANIE

W konstrukcji rozwadniacza zastosowano system Venturiego, 
przyśpieszający przepływ produktu do zbiornika głównego. 
Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie wprowadzenie zarówno 
produktów płynnych jak i sypkich (bez wstępnego mieszania). 
Pojemność 35 litrów gwarantuje dużą prędkość rozwadniania 
produktów.

FILTROWANIE DO SAMEGO ROZPYLACZA 
OPRYSK POD KONTROLĄ

Poczwórne filtrowanie:  
od napełniania po oprysk, wszystkie zanieczyszczenia zostają 
zatrzymane
1-2.  Filtr ssący w układzie napełniania i oprysku.
1.  Filtr ciśnieniowy przed przepływomierzem.
2.   Filtr liniowy w każdej sekcji belki polowej dla maszyn 

o obiegu standardowym lub z zaworem powrotnym na końcu 
belki.

POMPA 
SPEŁNIAJĄCA KAŻDE WYMAGANIA, W KAŻDYM 
ZAKRESIE: NAPEŁNIANIE, OPRYSK I MIESZANIE

Pompa jest chroniona na całej powierzchni przez osłonę, ale 
istnieje możliwość jej łatwego demontażu od spodu maszyny, 
co ułatwia konserwację.

Obieg płuczący
Obieg opryskiwacza
Obieg rozwadniacza

Obieg przepompowujący
Obieg zasysający



ALUMINIOWE BELKI POLOWE 
DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, MAŁY CIĘŻAR, 
WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

PRZEgUBY

Duży rozmiar przegubów i wykorzystanie 
złączy kulowych przyczyniają się do 
zwiększenia trwałości konstrukcji.
Liczne punkty regulacyjne pozwalają 
korygować ustawienie ramion belki 
w miarę upływu czasu i gwarantują 
wykonywanie oprysku z niezmienną 
precyzją. Smarowniczki na każdym 
przegubie ułatwiają regularną 
konserwację, która zapewnia maszynie 
długą żywotność.

ZABEZPIECZENIE KOŃCA BELKI

Zabezpieczenie umożliwia odchylenie 
końcówki belki w trzech kierunkach. 
W ten sposób belka chroniona jest przed 
skutkami błędów popełnianych przez 
operatora. 

REGULACJA PRZEWODU 
CIECZOWEgO

Ta prosta, praktyczna funkcja pomaga 
zapewnić właściwe umiejscowienie 
rozpylaczy względem belki, a tym 
samym ich ochronę.

Materiały najwyższej jakości

Aluminium jest odporne na utlenianie. Belka polowa jest w pełni chroniona przed działaniem środków chemicznych,  
co gwarantuje jej bardzo długą żywotność.
Ponadto, mała gęstość aluminium (trzykrotnie mniejsza niż stali) pozwala na wykorzystanie większej ilości materiału przy 
jednoczesnym zachowaniu niewielkiej masy konstrukcji, czego efektem jest zwiększenie wytrzymałości belki polowej.
Ze względu na swoją elastyczność, aluminium jest wytrzymałe na obciążenia związane z warunkami pracy opryskiwacza 
(duża prędkość robocza, pagórkowaty teren itp.).



RHPA: 18 DO 28 M

Aluminiowa belka o lekkiej konstrukcji. 
Rozpylacze są całkowicie schowane w 
belkę na pierwszym ramieniu i osłonięte 
od przodu na drugim ramieniu.

TR4: 24 DO 30 M

Belka posiada konstrukcję rurową. 
Stanowiący jej integralną część profil 
zapewnia większą wytrzymałość 
konstrukcji i pełną ochronę rozpylaczy.

RHA3: 28 DO 36 M

Występuje tylko jako potrójnie składana 
belka, całkowicie chowająca się w obrys 
maszyny. Belka posiada możliwość 
częściowego rozłożenia do 24 m w celu 
dostosowania oprysku do specyficznych 
wymagań. Rozpylacze są schowane w 
belce na całej jej szerokości.

PIERWSZE 
RAMIĘ

PIERWSZE 
RAMIĘ

PIERWSZE 
RAMIĘ

DRUGIE 
RAMIĘ

DRUGIE 
RAMIĘ

DRUGIE 
RAMIĘ



WYGODNE STEROWANIE 
ELEKTRONICZNE

MOCNE  
STRONY KUHN
Na ekranie wyświetlane są następujące 
informacje:

• Zaprogramowana i rzeczywista 
dawka na hektar

• Założone ciśnienie
• Prędkość jazdy
• Zmiana dawki, jeśli konieczna
• Sekwencyjne wyłączanie sekcji
• Płukanie belki polowej bez powrotu 

cieczy do zbiornika
• Sterowanie wyposażeniem 

dodatkowym
• Przycisk funkcji hydraulicznych belki 

(jeżeli maszyna jest wyposażona  
w selektor funkcji hydraulicznych) Sterownik REB3



Sterowanie wyposażeniem 
dodatkowym:

• Elektrycznie sterowane rozpylacze krańcowe
• Sterowanie opryskiem w sekcjach za pomocą GPS
• Automatyczne zatrzymanie napełniania (miernik 

elektroniczny)
• RINS ASSIST (sterowanie płukaniem)
• Światła robocze
• Skrętna oś

FUNKCJE 
HYDRAULICZNE 
Funkcje hydrauliczne w głównym lub w dodatkowym 
sterowniku, w zależności od preferencji użytkownika.
WYMAgANIA

Obsługa do 3 funkcji 
hydraulicznych:
•   Rozkładanie pierwszego 

ramienia
•   Rozkładanie drugiego 

ramienia
•   Korekta przechyłu
(Wysokość belki 
regulowana przez zawór 
jednostronnego działania)

Obsługa wielu funkcji 
hydraulicznych 
i/lub sterownik 
hydrauliczny na 
opryskiwaczu

ZŁĄCZA HYDRAULICZNE

Zawór dwustronnego 
działania ciągnika

Stałe połączenie z układem 
hydraulicznym ciągnika
1 zawór jednostronnego 
działania + 1 zawór z 
wolnym powrotem

STEROWNIK

Wszystkie elementy 
wbudowane w 
sterownik

Sterownik CH10 jako 
uzupełnienie głównego 
sterownika REB3

WYGODNE 
STEROWANIE

Wszystkie funkcje w jednym 
miejscu, to mniej czynności do 
wykonania!

Sterownik REB3 zapewnia duży komfort obsługi:
• Łatwe podłączanie: technologia CAN BUS
• Kompaktowa budowa: zajmuje mało miejsca w kabinie
• Precyzyjna regulacja
• Brak wpływu zużycia dysz na dokładność dawki 

(miernik przepływu)
• Ilość odmierzona = ilość rozprowadzona



METRIS 

DUŻA ZWROTNOŚĆ

KRÓTKA RAMA

Ograniczenie uszkodzeń roślin podczas 
manewrów na uwrociach dzięki małej 
odległości zaczepu od osi: zaledwie 
4,40 m.

MAŁA SZEROKOŚĆ

Wygodna jazda po drogach dzięki 
szerokości transportowej 2,55 m.

MAŁA WYSOKOŚĆ

W zależności od modelu, belka jest 
składana poziomo lub ukoście względem 
zbiornika. Maksymalna wysokość 
opryskiwacza przy belce w pozycji 
poziomej wynosi 3,50 m, a w pozycji 
skośnej 4 m, co zapewnia wyjątkowy 
komfort jazdy po drogach publicznych.

4.40 m
2.55 m



METRIS
OPTYMALNE WYKOŃCZENIE

Z OSŁONAMI BOCZNYMI

Osłony całkowicie zakrywają wyposażenie znajdujące się po 
bokach opryskiwacza. W tej wersji maszyna jest wyposażona 
w schowek.

BEZ OSŁON BOCZNYCH

Opryskiwacz Metris jest dostępny w wersji bez osłon bocznych 
i schowka.
W przypadku maszyn wyposażonych w skrętną oś, operator 
ma lepszą widoczność na koła.

ZBIORNIK NA WODĘ DO MYCIA RĄK

Poza zbiornikiem na wodę do mycia rąk, w wyposażeniu znajduje 
się również uchwyt na dozownik mydła w płynie, dzięki któremu 
w łatwy sposób operator może umyć ręce po zdjęciu odzieży 
ochronnej i przed wejściem do kabiny ciągnika.

ZŁĄCZKI DO NAPEŁNIANIA: POSZUKIWANIE 
KLUCZA TO JUŻ HISTORIA!

Układy ssący i przepompowujący są wyposażone w szybkozłączki 
typu Camlock zapewniające łatwiejsze podczepianie węży..



visuel 
manquant

ZALETY ZWIĄZANE Z OPTYMALNYM PŁUKANIEM 
UKŁADU CIECZOWEGO BEZ OPUSZCZANIA CIĄGNIKA

DiLUset
-   Bieżąca i precyzyjna informacja na 
temat ilości cieczy w zbiorniku: miernik 
elektroniczny

-   Zapobieganie przepełnieniu: 
automatyczne zatrzymanie napełniania

-   Sterowanie płukaniem z kabiny 
ciągnika

Działanie:
•   Przepompowanie czystej wody do 

zbiornika głównego
•   Płukanie wnętrza zbiornika głównego
•   Płukanie belki polowej (z powrotem 

cieczy do zbiornika lub bez)
Użytkownik może samodzielnie 
zatrzymać proces na podstawie 
informacji z miernika elektrycznego 
dotyczącej ilości przepompowanej 
cieczy.

e-set
-   Bieżąca i precyzyjna informacja na 
temat ilości cieczy w zbiorniku: miernik 
elektroniczny

-   Zapobieganie przepełnieniu: 
automatyczne zatrzymanie napełniania

-   Automatyczne sterowanie płukaniem 
z kabiny ciągnika

Następujące czynności są wykonywane 
automatycznie:
•   Przepompowanie czystej wody do 

zbiornika głównego
•  Płukanie wnętrza zbiornika głównego
•   Płukanie belki polowej (z powrotem 

cieczy do zbiornika lub bez)
•  Płukanie rozwadniacza 
Ustawienia można zaprogramować za 
pomocą panelu obsługi.
.

ZBIORNIK JEST JUŻ CZYSTY  
OD WEWNĄTRZ, TERAZ CZAS 
NA MYCIE Z ZEWNĄTRZ...

Zestaw do mycia opryskiwacza pozwala 
na jego opłukanie na zewnątrz  
(wąż o długości 15 m z automatyczną 
szpulą i punktowym pistoletem 
natryskowym).

ZALETY  
e-SET
WSKAZÓWKI I DZIAŁANIE. 

Po wybraniu menu płukania RINS 
ASSIST, uzyskujemy dane dotyczące 
ilości rozcieńczonej cieczy:
•   Obliczane na podstawie ilości 

cieczy pozostałej w zbiorniku 
i przewodach

•   Podzielone na cykle rozcieńczania 
(min. 2)

•   Przekazane do wszystkich 
obwodów w celu wypryskania 
cieczy na polu.

Jakość pracy Jakość pracy



PRZYDATNE WYPOSAŻENIE

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE 
OPRYSKU W SEKCJACH: 
STEROWANIE OPRYSKIEM gPS

Sekcje belki polowej są otwierane 
i zamykane automatycznie niezależnie od 
miejsca na polu, w którym znajduje się 
maszyna.
Wyjątkowo łatwy w obsłudze system jest 
w pełni zintegrowany ze sterownikiem 
REB3 i posiada możliwość konfiguracji.
•   Tylko 3 tryby pracy (ręczny, konturowy 

lub automatyczny)
•  Możliwość zaprogramowania różnych 

ustawień w celu określenia optymalnych 
obszarów nakładania się oprysku

•  System sterowania GPS sekcjami jest 
kompatybilny z innymi opcjami:

•  H MATIC: w momencie włączenia 
oprysku belka polowa znajduje się już 
na wymaganej wysokości

•  Kierowana skrętna oś: w momencie 
wykrycia przez system GPS cofania,  
oś automatycznie wyrównuje się  
i jest blokowana. Po włączeniu oprysku, 
skrętna oś jest ponownie aktywowana.

OgRANICZENIE STRAT 
PLONÓW: SKRĘTNA OŚ

Skrętna oś sprawia, że koła opryskiwacza 
Metris poruszają się dokładnie po tej 
samej trasie co koła ciągnika. Oś reaguje 
na otrzymywane dane dotyczące 
prędkości.
Czujniki osi skrętnej są wbudowane w 
konstrukcję maszyny z przodu i z tyłu - 
przesyłanie sygnału nie jest zakłócane 
przez rośliny.
Oś skrętna może automatycznie zmieniać 
położenie lub w przypadku wykonywania 
specyficznych manewrów, może być 
sterowana manualnie z kabiny ciągnika. 
Gwarantuje to prowadzenie opryskiwacza 
dokładnie po śladach ciągnika np. na 
pochyłym terenie.

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ 
OPRYSKU: CIĄGŁY OBIEG 
CIECZY

• Dokładny oprysk od początku do 
końca: po wyłączeniu oprysku, ciecz 
nadal krąży w przewodach belki. 
Ogranicza to sedymentację produktu.

• Precyzja otwierania i zamykania 
rozpylaczy: układ pneumatyczny 
kontroluje bezpośrednio zawory 
bezkroplowe, co zapewnia 
natychmiastowe otwieranie i zamykanie 
rozpylaczy.

• Dokładność dozowania: 
opryskiwacze wyposażone w ciągły 
obieg cieczy są wyposażone w głowice 
Pentajets na 5 rozpylaczy, które można 
wybierać w zależności od wymagań 
agrotechnicznych, czy środowiskowych.

MOCNE STRONY KUHN
W przypadku maszyn wyposażonych w ciągły obieg 
cieczy i pompę wirnikową, belkę polową można 
opróżnić wykorzystując obieg powietrza.
W belce pozostaje mniejsza ilość cieczy i 
zapotrzebowanie na czystą wodę do płukania jest 
również mniejsze.

Obwód powietrza
Obwód  
oprysku
Obwód powrotny



Avec KUHN sos order, recevez votre pièce 
7 j/7, 365* j/an

Livraison express ! Vous êtes sûr de recevoir votre pièce de rechange tous les jours de l’année, samedi, dimanche et jours fériés compris. Avec KUHN sos  order, vos temps d’arrêt de chantiers sont réduits au minimum et la productivité de vos travaux préservée. 
* à l’exception du 1er Janvier, du 1er Mai et du 25 Décembre.

Pièces de rechange

KUHN S.A.
F - 67706 SAVERNE CedexTél. : +33 (0)3 88 01 81 00 – Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 

www.kuhn.fr 
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be strong, be KUHN*

élevages l cultures l paysages
*soyez fort, soyez KUHN

Avec KUHN protect +, 
travaillez en toute sérénité

36 mois de couverture avec toutes les sécurités de 
la garantie ! Grâce à KUHN protect +, vous pouvez 
vous concentrer exclusivement sur votre métier  
en profitant au maximum des performances de 
votre machine. Car investir dans du matériel de 
technologie moderne, c’est avant tout pouvoir être 
le plus efficace dans tous vos travaux.

Extension de garantie

KUHN S.A.
F - 67706 SAVERNE Cedex

Tél. : +33 (0)3 88 01 81 00 – Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 
www.kuhn.fr 
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« Je maîtrise mieux les coûts d’utilisation de 
mon matériel. »

Avec ce service, je n’ai plus de surprises par 
la suite. Je maîtrise mes coûts d’utilisation à 
l’avance. Comme je gère mon exploitation et mon 
matériel avec une comptabilité analytique, je peux 
voir exactement ce que me coûte chaque travail 
effectué. C’est un vrai plus pour moi !

MArc,  
céréalier

« L’extension de garantie KUHN, c’est moins 
cher que de payer les réparations. »

Quand on se retrouve face à un problème de matériel en 
panne au beau milieu de la saison, c’est déjà compliqué 
de s’organiser, de s’adapter à cet élément imprévu. Ne 
pas avoir à payer la facture dans ces moments, c’est 
vraiment un avantage. D’autant que bien souvent quand 
on répare en urgence, cela fait vite de grosses sommes. 

PATrIcIA,  
éleveuse

« J’ai revendu mon semoir plus facilement 
grâce à l’extension de garantie KUHN. »

Lorsque j’ai dû de me séparer de mon matériel, j’ai 
trouvé beaucoup plus facilement un acquéreur car 
il bénéficiait encore de l’extension de garantie. Et 
au final dans la négociation, j’ai bien vu que cela 
a eu du poids. C’est sûr que c’est un service qui 
facilite la revente.

régIs,  
polyculteur-éleveur

Accélérateur  
de satisfaction

be strong, be KUHN*
élevages l cultures l paysages

*soyez fort, soyez KUHN

Avec KUHN protect +, 
travaillez en toute sérénité

36 mois de couverture avec toutes les sécurités de 
la garantie ! Grâce à KUHN protect +, vous pouvez 
vous concentrer exclusivement sur votre métier  
en profitant au maximum des performances de 
votre machine. Car investir dans du matériel de 
technologie moderne, c’est avant tout pouvoir être 
le plus efficace dans tous vos travaux.

Extension de garantie

KUHN S.A.
F - 67706 SAVERNE Cedex

Tél. : +33 (0)3 88 01 81 00 – Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 
www.kuhn.fr 
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« Je maîtrise mieux les coûts d’utilisation de 
mon matériel. »

Avec ce service, je n’ai plus de surprises par 
la suite. Je maîtrise mes coûts d’utilisation à 
l’avance. Comme je gère mon exploitation et mon 
matériel avec une comptabilité analytique, je peux 
voir exactement ce que me coûte chaque travail 
effectué. C’est un vrai plus pour moi !

MArc,  
céréalier

« L’extension de garantie KUHN, c’est moins 
cher que de payer les réparations. »

Quand on se retrouve face à un problème de matériel en 
panne au beau milieu de la saison, c’est déjà compliqué 
de s’organiser, de s’adapter à cet élément imprévu. Ne 
pas avoir à payer la facture dans ces moments, c’est 
vraiment un avantage. D’autant que bien souvent quand 
on répare en urgence, cela fait vite de grosses sommes. 

PATrIcIA,  
éleveuse

« J’ai revendu mon semoir plus facilement 
grâce à l’extension de garantie KUHN. »

Lorsque j’ai dû de me séparer de mon matériel, j’ai 
trouvé beaucoup plus facilement un acquéreur car 
il bénéficiait encore de l’extension de garantie. Et 
au final dans la négociation, j’ai bien vu que cela 
a eu du poids. C’est sûr que c’est un service qui 
facilite la revente.

régIs,  
polyculteur-éleveur

Accélérateur  
de satisfaction

be strong, be KUHN*
élevages l cultures l paysages

*soyez fort, soyez KUHN

Avec KUHN protect +, 
travaillez en toute sérénité

36 mois de couverture avec toutes les sécurités de 
la garantie ! Grâce à KUHN protect +, vous pouvez 
vous concentrer exclusivement sur votre métier  
en profitant au maximum des performances de 
votre machine. Car investir dans du matériel de 
technologie moderne, c’est avant tout pouvoir être 
le plus efficace dans tous vos travaux.

Extension de garantie

KUHN S.A.
F - 67706 SAVERNE Cedex

Tél. : +33 (0)3 88 01 81 00 – Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 
www.kuhn.fr 
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« Je maîtrise mieux les coûts d’utilisation de 
mon matériel. »

Avec ce service, je n’ai plus de surprises par 
la suite. Je maîtrise mes coûts d’utilisation à 
l’avance. Comme je gère mon exploitation et mon 
matériel avec une comptabilité analytique, je peux 
voir exactement ce que me coûte chaque travail 
effectué. C’est un vrai plus pour moi !

MArc,  
céréalier

« L’extension de garantie KUHN, c’est moins 
cher que de payer les réparations. »

Quand on se retrouve face à un problème de matériel en 
panne au beau milieu de la saison, c’est déjà compliqué 
de s’organiser, de s’adapter à cet élément imprévu. Ne 
pas avoir à payer la facture dans ces moments, c’est 
vraiment un avantage. D’autant que bien souvent quand 
on répare en urgence, cela fait vite de grosses sommes. 

PATrIcIA,  
éleveuse

« J’ai revendu mon semoir plus facilement 
grâce à l’extension de garantie KUHN. »

Lorsque j’ai dû de me séparer de mon matériel, j’ai 
trouvé beaucoup plus facilement un acquéreur car 
il bénéficiait encore de l’extension de garantie. Et 
au final dans la négociation, j’ai bien vu que cela 
a eu du poids. C’est sûr que c’est un service qui 
facilite la revente.

régIs,  
polyculteur-éleveur

Accélérateur  
de satisfaction

be strong, be KUHN*
élevages l cultures l paysages

*soyez fort, soyez KUHN

�USŁUGI�KUHN

POZWALAJĄ CZERPAĆ MAKSYMALNE KORZYŚCI  
Z MASZYNY

*

H MATIC

Po wyłączeniu oprysku na końcu pola, belka polowa unosi się na 
wysokość ustawioną przez operatora. Dzięki temu wykonywanie 
manewrów na uwrociach jest łatwiejsze i szybsze. Wysokość belki 
polowej jest widoczna na wyświet laczu sterownika REB3.  
Dla pozycji transportowej można ustawić dolny ogranicznik.

DEvERIX: 
STAŁA WYSOKOŚĆ OPRYSKU

Wyposażona w 2 lub 4 czujniki belka automatycznie kopiuje 
nawet bardzo nieregularny teren, aby zapewnić optymalną 
wysokość oprysku na całej szerokości roboczej. Dokładne 
czujniki umożliwiają analizę terenu i upraw, co pozwala na 
korektę wysokości i idealne kopiowanie terenu. W zależności od 
warunków roboczych można wybierać różne tryby pracy.
•   2 czujniki: kontrola wysokości i przechyłu lub zmienna geometria 

dla prawej i lewej strony
•   4 czujniki: jednoczesna kontrola wysokości, przechyłu oraz 

zmiennej geometrii dla prawej i lewej strony.

PRECYZYJNE KOPIOWANIE TERENU

Z USŁUGĄ KUHN SOS ORDER MASZ DOSTĘP  
DO CZĘŚCI PRZEZ CAŁY ROK**
Ekspresowa dostawa! Gwarancja dostawy potrzebnych części 
każdego dnia w roku - także w weekendy i inne dni wolne od 
pracy. Dzięki usłudze KUHN SOS ORDER przestoje są skrócone 
do minimum, dzięki czemu wydajność pracy nie spada.
* za wyjątkiem 1 stycznia, 1 maja i 25 grudnia

Z USŁUGĄ KUHN PROTECT +  
MASZ GWARANCJĘ SPOKOJNEJ PRACY!
36-miesięczny okres gwarancji! Dzięki usłudze KUHN 
PROTECT + możesz skupić się wyłącznie na pracy i cieszyć 
się pełną wydajnością swoich maszyn. Inwestowanie w sprzęt 
wykorzystujący najnowsze technologie to także sposób na 
zwiększenie efektywności pracy.

Z POMOCĄ EKSPERTÓW  
MOŻESZ DZIAŁAĆ SZYBKO
Niespodziewana usterka techniczna zawsze pojawia się 
w nieodpowiednim momencie. Dealer KUHN może udzielić 
pomocy szybko i skutecznie dzięki usłudze KUHN I-TECH. Ta 
dostępna każdego dnia i przez całą dobę usługa umożliwia 
szybką i dokładną diagnozę usterki.

Z USŁUGĄ KUHN FINANCE MOŻESZ OPRACOWAĆ 
SWÓJ WŁASNY PLAN FINANSOWANIA
Kup nowy, bardziej wydajny sprzęt i jednocześnie dbaj o stan 
swoich finansów i sytuację podatkową! Usługa KUHN FINANCE 
umożliwia modernizację sprzętu i stopniowy rozwój gospodarstwa 
rolnego dopasowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. 
Nasze plany są przygotowywane z myślą o potrzebach klientów.



* Certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

�USŁUGI�KUHN

POZWALAJĄ CZERPAĆ MAKSYMALNE KORZYŚCI  
Z MASZYNY * Niektóre usługi nie są dostępne we wszystkich krajach.

Dane techniczne

metris 3200 metris 4100
Pojemność zbiornika (l) 3200 4100
Rzeczywista pojemność (l) 3430 4380

Szerokość belek  
polowych

składanych poziomo RHPA 18 do 24 m, TR4 24 m lub RHA3 28 do 36 m
składanych ukośnie RHPA 27 do 28 m, TR4 27 do 30 m

Typ pompy PM 265 / PM 320 / PM 500 / PC700
Regulacja wydatku cieczy Zależna od prędkości jazdy DPAE (REB3)
Pojemność zbiornika na wodę do płukania (l) 450
Odległość zaczepu od osi (m) 4.40
Noga podporowa Sterowana manualnie lub hydrauliczne
Amortyzacja dyszla Tuleje elastomerowe
Amortyzacja osi Brak amortyzacji lub tuleje elastomerowe Tuleje elastomerowe
Zawieszenie belki EQUILIBRA
Filtrowanie cieczy Poczwórne (napełnianie, zasysanie, przed miernikiem przepływu i w rozpylaczach)

Rozstaw kół (m) Regulowany, 1,6 - 2,25 (w przypadku wąskiego rozstawu należy  
zwrócić uwagę na szerokość opon)

Całkowita szerokość (m) 2.55
Całkowita wysokość transportowa (m) METRIS 4100 RHA3 = 3.40
Wysokość rozpylaczy (m) 0,5 do 2,50 (opony 18,4 x 38)
Waga pustej maszyny (kg) METRIS 4100 RHPA 12/24 = 2900 - METRIS 4100 RHA3 36 = 4050
Standardowe opony 13.6 x 48 (dostępnych jest kilka opcji)



ATLANTIQUE GRAND LARGE METRIS OCEANIS

www.kuhn.com

ATLANTIQUE GRAND LARGE METRIS OCEANIS

Twój Dealer KUHN

Znajdź najbliższego  
Autoryzowanego  
Dealera KUHN na stronie

www.kuhn.com.pl

Dane techniczne

AtLANtiQUe GrAND LArGe metris OCeANis
Pojemność zbiornika (l) 2400 - 2800 - 3200 2800 - 3200 3200 - 4100 4500 - 5600 - 6500 - 7700
Szerokość belki (m) 18 do 30 18 do 30 18 do 36 24 do 48
Regulacja wydatku cieczy REB3 REB3 REB3 REB3
Amortyzacja dyszla – –
Amortyzacja osi –
Zawieszenie belki TRAPEZIA / EQUILIBRA EQUILIBRA EQUILIBRA EQUILIBRA
Sterowny dyszel ułatwiający 
manewry na uwrociach – –

Oś skrętna –

Obieg cieczy w belce Standardowy - Z zaworem powrotnym na końcu belki Standardowy - Z zaworem powrotnym  
na końcu belki - Ciągły

 wyposażenie standardowe  wyposażenie opcjonalne – niedostępne

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OPRYSKIWACZY 
ZACZEPIANYCH FIRMY KUHN

ATLANTIQUE GRAND LARGE METRIS OCEANIS
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KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. 
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
tel. 61 81 25 235, fax 61 81 17 010

Niektóre maszyny są bardzo ciężkie. Przestrzegaj dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, udźwigu i maksymal-
nego obciążenia osi. Obciążenie przedniej osi ciągnika musi zawsze wynosić minimum 20 % jego masy własnej. 
Nasze maszyny są produkowane zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową, obowiązującą w krajach Unii 
Europejskiej. W krajach poza E.U. nasze maszyny są przystosowane do norm obowiązujących w danym kraju. W 
prospektach, w celu pokazania szczegółów budowy, niektóre osłony mogły zostać zdemontowane. Podczas pracy 
wszystkie osłony muszą być zamontowane (według opisu montażu przedstawionego w instrukcji obsługi). Producent 
zastrzega sobie prawo zmiany budowy, danych technicznych oraz materiałów bez uprzedzenia. Nasze modele i 
znaki towarowe są chronione patentem w więcej niż jednym kraju. Maszyny i wyposażenie opisane w tej broszurze 
mogą być objęte co najmniej jednym patentem i/lub wzorem zastrzeżonym. Znaki towarowe zawarte w tym doku-
mencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Znajdź KUHN 
również na


